
Veilig vervoer leerlingen 
Beste ouders en verzorgers, 

Regelmatig gaan we op excursie met au-
to’s. We vinden het enorm belangrijk dat 
dit veilig gebeurt. 

Daarom wil ik graag de belangrijkste af-
spraken die we hiervoor hebben onder 
uw aandacht brengen. 

 Het is niet toegestaan meer personen 
te vervoeren dan dat er zitplaatsen in 
de auto aanwezig zijn. In sommige 
kleinere auto’s zitten achterin twee 
gordels i.p.v. drie. Dit betekent dat er 
dan dus ook maar twee kinderen ach-
terin kunnen zitten! 

 De basisregel is dat kinderen kleiner 
dan 1,35 m in een goedgekeurd en 
passend kinderbeveiligings-               
systeem moeten zitten.  

 Kinderen vanaf 1,35 m en 
volwassenen moeten 
gebruikmaken van de    
veiligheidsgordel.  

 Kinderen vanaf 3 jaar    
mogen in incidentele  
gevallen de autogordel  
gebruiken bij vervoer door een ander 
persoon dan de eigen (pleeg)ouder. 
Namelijk wanneer redelijkerwijs niet 
verwacht kan worden dat de bestuur-
der een kinderbeveiligingssysteem bij 
zich heeft. Het kind wordt dan ver-
voerd op de achterbank. Het dient 
hierbij om vervoer over beperkte af-
stand te gaan, zoals bij ons op school 
het geval is als we bijvoorbeeld een 
excursie naar het Asserbos hebben.  

Dit betekent dus dat kinderen die 
kleiner zijn dan 1.35 m voor excur-
sies en andere activiteiten niet per se 
op een stoeltje/verhoger hoeven te 
zitten, maar dat ze ALTIJD in de gor-
dels op de achterbank vervoerd wor-
den. Voorin mag een kind dan alléén 
met een autostoeltje/zitverhoger, of 
als het kind groter is dan 1.35 m. 
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 De week van 5-9 november staat in het teken van gewoonte 2:   
Begin met het einddoel voor ogen (maak een plan) 

Deze week  groep 8: toetsweek 
Dinsdag 6 november   groepen 1, 2/3, 4 en 8: brandveiligheidslessen 
Woensdag 7 november schoolartsassistente in De Schakel (screening groep 7) 
   groep 7: bieb/Go interactief (Jacklab) in DNK 
Donderdag 8 november geen gymspullen mee (we gaan dansen in gewone kleren) 
   groepen 5, 6 en 7: brandveiligheidslessen 
   groep  5 en 6: bieb/Jouw ontwerp in 3D (Jacklab) in DNK 
   17.30-19.00 uur: lampionnenshow  
                  incl. halloweencafe t.b.v. eindshow gr. 8 

   OR-vergadering 
De week van 12-16 november staat in het teken van gewoonte 3:  

Belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen) 
Maandag 12 november MR-vergadering 
Di. en wo. 13 en 14 nov.   schooldoktersassistente in De Schakel (screening groep 7) 
Vrijdag 16 november groep 6: maandshow 

De week van 19-23 november staat in het teken van gewoonte 4:  
Denk win-win (zoek naar voordeel voor iedereen) 

Maandag 19 november Lighthouse junior 
Vrijdag 22 november collegiale carrousel 



Pas als wij van mening zijn dat we tij-
dens een schooluitje alle kinderen veilig 
kunnen vervoeren zoals hierboven be-
schreven, kunnen we vertrekken. 

We hopen nog vele leerzame en mooie 
uitjes met elkaar te gaan maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Randi van Beekum 

 
Groep 2/3 over gewoonte 3: 
belangrijke zaken eerst 
(eerst werken, dan spelen) 
Op een maandag zat Steven in de klas, 
toen mevrouw Uil zes woorden op het 
bord schreef: fijn, plezier, veel, voor, 
jou, trommel   
“Dit zijn de woorden voor de spellings-
test die ik vrijdag ga afnemen. Als je 
elke dag leert, kun je ze vrijdag goed 
schrijven.”   
Na schooltijd ging Steven naar huis om 
een dutje te doen. Ding dong, daar 
stond Ed voor de deur.  
“Hoi Steven, ga je mee naar de vuil-
stort, om te kijken of er nog leuke spul-
letjes liggen?”   
Steven wist dat hij eigenlijk moest le-
ren, maar hij had veel meer zin om naar 
de vuilstort te gaan. 
“Ja leuk, ik ga mee”.  
Bij de vuilstort zat Steven een oude 
trommel, hij nam hem mee naar huis en 
speelde er de rest van de middag op.  
Dinsdag kwam Lily Stinkdier langs  
“Ik heb koekjes gebakken, kom je proe-
ven?”  
“Ik moet leren voor de spellingstoets, 
maar dat komt later wel!” 
Woensdag ging Steven op vlinderjacht 
met Goof, donderdag ging hij fietsen 
met Stuiter. Toen hij thuiskwam, be-
dacht hij ineens dat morgen de toets 
was. Hij haalde de woordjes tevoor-
schijn en plakte ze op de muur. Steven 
probeerde de woorden te schrijven, 
maar de letters zwommen als vissen 
voor zijn ogen. Het waren te veel 
woordjes, hoe harder Steven zijn best 
deed, hoe meer hij in de war raakte. 
Uiteindelijk gaf hij op en ging hij naar 
bed. De volgende dag ging het niet goed 
met de toets. 
“Hoe kan dat nou, heb je niet geleerd? 
Ik weet zeker dat je beter kunt!” 
“Ik had steeds andere dingen te doen.” 
“Je had eerst het belangrijkste moeten 
doen. Eerst je huiswerk en dan pas de 

leuke dingen.” 
“Dat vind ik ook, volgende week mag je 
de test overdoen” 
Steven ging naar huis, hij keek naar de 
woordjes. Ding dong, daar stond Stuiter 
voor de deur.  
“Heb je zin om te komen honkballen?” 
“Ik kan niet, ik moet mijn woordjes oefe-
nen!” 
“Ben je aan het leren? Cool, andere keer 
dan maar!” 
Steven leerde elke dag een beetje. Op 
vrijdag maakte hij de toets opnieuw.  
“Alle uilen op een stokje, allemaal goed!” 
“Yes, de volgende keer doe ik gelijk…   
BELANGRIJKE ZAKEN EERST”   
 

Tijdens de rondleiding: 

Kinderen van groep 2 vertellen over het 
planbord: eerst kijken of we een taak ge-
pland hebben. Als dat zo is, gaan we die 
eerst doen voordat we gaan spelen. Als 
we geen taak hebben of als we hem af 
hebben, dan gaan we vrij kiezen. 

Kinderen van groep 3 werken met een 
weektaak. We maken eerst het werk op 
de taakbrief, daar staat op wat we gaan 
doen voor lezen en rekenen. Elke week 
zijn er daarnaast taken die af moeten en 
die af mogen.  

We werken geconcentreerd aan onze ta-
ken. We gebruiken hiervoor ons houten 
blokje. Als hij op rood staat, dan mogen 
we elkaar niet storen, zodat we goed door 
kunnen werken. Als hij op groen staat, 
dan mogen we zachtjes met onze buur-
vrouw/buurman overleggen, zodat we de 
rest van de klas niet storen. 

Juf geeft met een stip op het bord aan of 
we stil werken, of we met de buurman/
buurvrouw of in het groepje mogen over-
leggen. 

We hebben big rocks in de klas. Dit zijn 
stenen waarop dingen staan die wij be-
langrijk vinden en waar wij als eerst aan 
willen werken met elkaar.  



Techniek Doen! Scholen 
in Assen laten kinderen 
kennismaken met tech-
niek 
In augustus kopte het CBS dat er spra-
ke is van een groeiend tekort aan perso-
neel. Vooral in technische beroepen is 
het voor organisaties lastig om voldoen-
de vakkundig personeel te vinden. On-
danks jarenlang lopende campagnes 
kiezen nog te weinig scholieren voor een 
technische opleiding. Vier schoolbestu-
ren uit het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs in Assen bundelen 
de krachten om leerlingen een duidelij-
ker beeld te geven van een toekomst in 
de techniek.  
 
Onder het motto Techniek Doen! laten 
de Asser scholen van Plateau Kindcentra 
Assen, CKC Drenthe, CS Vincent van 
Gogh en het Dr. Nassau College zien dat 
leren en werken in de techniek leuk en 
relevant is. Basisschoolleerlingen uit 
groep 7 in Assen maken in een tech-
niekworkshop van een dagdeel kennis 
met techniek onder leiding van docenten 
van CS Vincent van Gogh en het Dr. 
Nassau College. Van de 800 groep 7-
leerlingen in Assen zijn 650 leerlingen 
aangemeld. De workshops worden mo-
gelijk gemaakt door het Onderwijspact 
Assen, een samenwerking tussen onder-
wijs en ondernemend Assen en vinden 
plaats in de periode van oktober 2018 
tot mei 2019. Het initiatief mag rekenen 
op de steun van de gemeente Assen. 
Wethouder Harmke Vlieg brengt op 14 
december een bezoek aan een van de 
techniekworkshops.  
  
Technische bedrijven hebben dringend 
behoefte aan goed gekwalificeerd perso-
neel. Er is sprake van een oplopend te-
kort aan technisch geschoolde mede-
werkers, dat wordt veroorzaakt door 
een sterke vergrijzing in de sector. Zo’n 
60% van de werknemers in de techni-
sche beroepen is tussen de 40 en 65 
jaar oud en slechts 8% van de mede-
werkers in de sector is jonger dan 30 
jaar. De beperkte toetreding van jonge-
ren tot de sector heeft te maken met 
een ongewenst imago. Techniek wordt 
enerzijds ervaren als moeilijk en ander-
zijds meer voor jongens dan voor meis-
jes. Hierdoor blijft een groot arbeidspo-
tentieel onbenut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SportDrenthe bestaat 50 
jaar en viert feest! 
16 november 2018: Mega Sportfestijn 
Expo Assen. Kom feesten, rennen, vlie-
gen, duiken, klimmen, dansen, spelen, 
springen, vallen en weer opstaan! En doe 
wat jij wil... 
 

Heb jij wel een aan freerunning gedaan? 
Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of 
HipHop? Wil jij graag een keer een potje 
voetballen tegen de spelers van FC Em-
men of gamen tegen Luuck Jans (eSporter 
van FC Emmen)?  
 

Of wil je liever de hele dag op een giga 
springkussen? Torens bouwen van mega 
lego of in de ballenbak? Het kan allemaal.. 
 

Vrijdag 16 november 2018 organiseert 
SportDrenthe het grootste gratis indoor 
sport en bewegen festival van Nederland. 
En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en 
test je lenigheid, coördinatie, snelheid, 
uithoudingsvermogen en kracht in een 
jungle van spelletjes, sporten, videoga-
mes, springkussens en verrassende chal-
lenges. Probeer alles uit, verleg je gren-
zen en ontdek nieuwe sporten en spellen. 
Ren je rot en beweeg je suf! Kijk voor 
meer informatie op 
www.50jaar.sportdrenthe.nl 

http://www.50jaar.sportdrenthe.nl


 




